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Foucault é reconhecido na filosofia, ciências sociais e psicologia por suas produções
críticas no campo social (Machado, 2012). Em suas pesquisas, Foucault não deixou se limitar
por nenhuma disciplina, caminhando por variados temas como a loucura, sexualidade,
medicina, economia, violência nos presídios, a fim de estabelecer e articular relações entre os
saberes, sempre de forma crítica e politicamente engajada. Nesse vasto material produzido, a
questão do poder surgiu em meio a uma reformulação de objetivos teóricos e políticos e
firmou-se ao longo dos estudos foucaultianos como um dos temas centrais (Machado, 2012).
Por outro lado, a proposta de Skinner de estudo do comportamento humano, calcada
no conceito de contingências, foi duramente criticada em muitos aspectos (Carrara, 2005;
Skinner, 1976). Uma dessas críticas considera que se trata de uma visão individualista, que
negligencia os aspectos sociais, caracterizando os fenômenos humanos em relação apenas a
seu contexto imediato, deixando de lado aspectos importantes da vida em sociedade. Além
disso, uma vez que defende o “controle do comportamento”, a obra skinneriana estaria
vinculada a uma ideologia do controle social, que busca a manutenção das desigualdades e
legitima a exploração (Carrara, 2005). Esta pesquisa procurou enfrentar essa questão
discutindo possíveis relações entre Skinner e Foucault.
Desse modo, o objetivo geral da pesquisa foi estabelecer um diálogo entre as
narrativas skinneriana e foucaultiana de modo a avaliar a pertinência das críticas dirigidas ao
comportamentalismo radical no contexto social. Trata-se de uma pesquisa de natureza
conceitual, calcada na perspectiva proposta por Abib (2005), na qual a compreensão de um
conceito só é possível no contexto da teoria abordada e, portanto, exige a compreensão
filosófica do texto. O texto, então, não deve ser concebido como um entrelaçamento de teses,
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prontas e acabadas, que expressam somente as intenções do autor, mas sim um processo
constante de re-significação, já que a partir do momento que o texto foi escrito ele deixa de
pertencer ao autor, estando aberto a mais de uma interpretação (Abib, 2005). Os textos foram
selecionados e analisados de acordo com a sua pertinência para o cumprimento dos objetivos
da pesquisa, e submetidos a uma análise conceitual-estrutural, tal como descrito por Laurenti
e Lopes (2010).
O diálogo realizado entre as propostas de Skinner e Foucault teve como finalidade
promover um debate mais rico frente às críticas dirigidas ao comportamentalismo radical no
âmbito social. Para tanto, as discussões foram problematizadas tendo como eixo central as
aproximações entre os conceitos de controle e poder. Skinner (1976) destaca o papel
fundamental do controle inerente às relações humanas, onde considera que o indivíduo,
deliberadamente ou não, exerce controle e também é controlado tanto pelo ambiente físico
quanto pelo ambiente social. As análises de Foucault apresentam o poder como intrínseco as
relações interpessoais, contudo, diferentemente da proposta skinneriana, o poder se inscreve
exclusivamente no âmbito social.
As aproximações entre os conceitos de controle e poder, os quais são basilares nas
teorias skinerianas e foucaultianas, respectivamente, permitem um debate mais amplo entre os
autores, englobando discussões acerca da ciência, do papel do intelectual, das instituições e de
suas tentativas de superar os problemas encontrados nesses diferentes campos. Skinner (1976)
ao tratar a ciência como um mero desdobramento do controle exercido pelo ser humano sobre
a natureza, parece confundir os três níveis de análise – que ele mesmo propôs – filogenético,
ontogenético e cultural. Desse modo, o autor recai em uma naturalização da produção
científica, desconsiderando os aspectos sociais e políticos que a perpassam. As publicações de
Foucault (2012a) procuram combater justamente esse tipo de explicação que naturaliza e
engessa as práticas humanas. Uma vez que, o processo de naturalização implica no
esquecimento do processo de produção, e, assim, negligencia as redes de poder que a
subjazem. As pesquisas foucaultianas ao buscarem recuperar o transcurso histórico dos
fenômenos humanos, esclarecendo seus processos de construção, elucidam as relações entre
poder, saber e verdade. Isso quer dizer que as produções científicas podem vincular discursos
e práticas disciplinares, sendo utilizadas como ferramenta de manutenção da rede de poder
hegemônico.
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Em grande parte de suas obras, Skinner se dedicou à neutralidade e rigor da produção
científica, o que posteriormente provocou indagações acerca da recomendação do controle
aversivo. Ao apresentar as técnicas e modos de controle e coerção de forma descritiva e
neutra, Skinner (1981) realmente deixa margem a essas interpretações. Entretanto, em outros
momentos, o autor descreve os efeitos negativos do controle aversivo e ressalta a importância
de compreendê-lo para criar possibilidades de contracontrole (Skinner, 1976; 1981). Foucault
(2010) considera que a ciência pode funcionar como artifício de disseminação do poder
disciplinar, que justamente se articula para fundamentar as práticas coercitivas e
docilizadoras. Contudo, Skinner (2005) não se posiciona com a mesma criticidade que
Foucault (2012b) acerca da ciência, mas em suas publicações finais o autor avalia a ciência
com um olhar mais crítico, considerando as redes de relações de poder que a permeiam.
De acordo com Carrara (2005), o analista do comportamento é apontado pelos críticos
como manipulador, exercendo controle despótico sobre os indivíduos, dado que é capaz de
organizar e controlar algumas variáveis por meio da modificação comportamental. No
entanto, o que Skinner (1978) propunha em sua análise do comportamento era a busca pela
organização de contingências em que as pessoas pudessem se relacionar melhor, por meio da
substituição do controle aversivo pelo controle por reforçamento positivo – evitando, sempre
que possível, os reforçadores artificiais. A análise do comportamento aplicada procuraria
promover uma vida menos mediada, mais humanizada e reforçadora, na qual os indivíduos
fossem capazes de manejar contingências que controlem e contracontrolem seus
comportamentos de modo direto, ou seja, em relações de controle face a face.
Tanto Foucault (2004) quanto Skinner (1978) procuram meios de combate aos estados
de dominação exercidos em grande parte pelas instituições ou agências controladoras. Os
autores convergem no que diz respeito às críticas a esses modelos hegemônicos de
padronização da vida, assim como a base de suas propostas voltam-se para as micro-relações.
A ética se inscreve no momento em que se vislumbra no horizonte de cada indivíduo o outro,
seja no controle face a face, no caso de Skinner, ou no cuidado de si, no caso de Foucault.
Assim, Skinner (1978; 1976) apresenta o controle face a face como uma alternativa às
relações mediadas e burocratizadas. Essa tese se apresenta de forma a possibilitar maior
contato e sensibilidade entre as pessoas e as consequências de suas ações, aumentando as
chances de contracontrole e de relações interpessoais mais equilibradas. Em um movimento
semelhante, Foucault (2004) busca alternativas ao poder presente em
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institucionalizadas, rígidas e verticais. Em meio a essa investigação ele resgata o conceito de
cuidado de si das sociedades gregas e romanas, como um modelo de existência mais ético e
livre. Dessa maneira é possível notar uma aproximação entre os modelos sugeridos pelos
autores, dado que ambos propõem uma forma de vida menos burocrática, com relações mais
próximas e sensíveis aos outros, assim como, maior promoção de autogestão, promovendo
uma vida mais feliz e bela.
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